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Routebeschrijving  Winschoten - Wedde 13 km

Start:   hoek Reggestraat 59/Hunzestraat, 9673 EC Winschoten
Einde: Burcht Wedde, Hoofdweg 7, 9698 AA Wedde
OV:     lijn 23 en 24, bushalte Udesweg, Winschoten
           lijn 14, bushalte burcht Wedde, Wedde

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel 
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een 
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Loop in de bocht van de Reggestraat/Hunzestraat via het tegelpad door naar het fietspad.  
Ga links. Na 150 meter rechts de weg (Udesweg) oversteken en het voet/fietspad volgen.

Einde schelpenpad links, fietspad beton. U loopt het natuurgebied Tusschenwegen in. 
Einde fietspad, voor het kanaal rechts, verder over fietspad. Betonpad gaat over in asfalt. 
Ga over bruggetje. Einde fietspad, weg oversteken, ga links en meteen rechts, Feiko 
Clockstraat. Na 80 meter links over bruggetje. Schuin rechtdoor, asfaltweg, 
Bronsveenlaan.

Bronsveenlaan maakt haakse hoek en gaat over in Korenlaan. Eerste weg links, 
Eggelaan. Eggelaan wordt na de bocht Ploeglaan. Na huisnummer 15 links, betonfietspad. 

Einde fietspad rechts (Tjabbesstreek). Einde weg rechts, Kentersweg, richting Blijham. 
Verderop loopt u Blijham in.

Rechts van de weg loopt een graspaadje tussen bomen, parallel aan de weg. Vervolgens 
stukje over de weg en na huisnummer 24 weer over graspaadje tussen bomen en slootje. 
Einde graspaadje nog een stukje over de weg. Einde weg rechts fietspad. 

De wandeling gaat door Tusschenwegen, een prachtig natuurgebied van 
Staatsbosbeheer.  
In het dorp Wedde komen we langs de kerk waar enkele borgheren liggen begraven.  
Het eindpunt van de wandeling is de burcht Wedde, omgeven door groen oogt de plek 
nu romantisch en vreedzaam, maar dat was wel anders in tijden van oorlog vanwege de 
strategische ligging.  
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl
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Voor bord Wedderveer schuin links weg oversteken naar grasvoetspoor direct rechts van 
het water, richting gemaal. Langs hekwerk van gemaal Wedderveer de dijk op en over de 
dijk verder lopen, graspad. Graspad maakt bocht naar links. Einde graspad, weg 
oversteken, links en over de brug.

Meteen rechts het fietspad op. Passeer ingang villapark Weddermeer en ga door over het 
fietspad. Na 600 meter rechts, richting Brasserie en partyboerderij Weddermeerhoeve. 
Voor de Weddermeerhoeve links door een rood-wit draaihekje naar het strandje. Steek 
strandje recht over. Ga verder over schelpenpad.
Na 130 meter links, schelpenpad verlaten, ga richting akker. Zand/graspad gaat over in 
grasvoetspoor. Volg het pad, bij splitsing links door het hek. Bij kruising van zandpaden 
rechtdoor. Volg het zandpad/graspad over open terrein. Zandpad wordt graspad en daarna 
asfaltweg. Loop voor de kerk langs. 

Ga de Schoolstraat in, rechts aanhouden. Loop door tot Hoofdweg, ga hier rechts. Na 
huisnummer 9 links richting toegangspoort Wedderborg, Ga door de poort het terrein op 
en maak een rondje om de borg.

====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
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